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PROTOKOLL FS MØTE NR 5/20 - EKSTRAORDINÆRT 
Dato: Mandag 30. mars    
Sted: Teams 
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Sissel Haugslien, Heidi Nässelqvist, Kari Heistad, Kaia Hegre, 
Ellen Dehn Arvesen, Terje Rogne, Jan Fredrik Furøy, Arne Falbach og Marianne Skille. 
Andre til stede: Beate Heieren Hundhammer 
Sekretær: Beate Heieren Hundhammer 
Meldt forfall:  
Fravær:   
 

 
 
SAK 28/2020      GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE, PROTOKOLL OG HABILITET 
v/president  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtar innkallingen og vedlagte saksliste 
2. Forbundsstyret vedtar protokollen fra FS møte nr 4/20 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
 
SAK 29/2020     OPPDATERING OM KORONA-SITUASJONEN FOR NORGES RYTTERFORBUND 
v/generalsekretær  
Regjeringen kunngjorde 24.3. at de videreførte alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe 
koronaviruset frem til over påske, noe som fører tilytterligere konsekvenser for idretten.   
 
Det ble forrige uke sent ut permitteringsvarsel til ansatte, og i dag 30.3. er permittering iverksatt for 
syv ansatte i til sammen 4,2 årsverk.  
 
Administrasjonen prioriterer fortsatt intern og ekstern kommunikasjon høyt. I tillegg jobbes det 
svært aktivt både overfor Norges Idrettsforbund og helsemyndighetene om å få en klarere definering 
av begrepet organisert trening, og hva som er lov og ikke lov i forhold til trening. 24. mars sendte 
NRYF brev til Helsedirektorat nettopp om denne problemstillingen, undertegnet president og 
generalsekretær. 
 
For å være forberedt når samfunnet normaliseres, har administrasjonen laget en grov skisse for ulike 
scenarier i forhold til når vi kan starte opp igjen, når det gjelder stevner, samlinger, treninger, 
rideskoler etc. IOC besluttet 26. mars at OL er utsatt til 2021. 
 
NRYF mottar mange henvendelser om koronasituasjonen, og de fleste er fra private aktører som 
trenere og rideskoler. Selv om NRYF er en medlemsorganisasjon for klubber og kretser, betyr private 
aktører svært mye for sporten vår. Det er derfor opprettet en egen fane under samlesiden for 
koronasviruset på rytter.no hvor det vil bli delt nyttige lenker og informasjon rettet mot selvstendige 
næringsdrivende og frilansere.  

http://www.rytter.no/
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NIF har opprettet et rapporteringsskjema for alle idrettslag hvor de blir bedt om å rapportere 
økonomiske konsekvenser som følge av koronassituasjonen. 
 
For øvrig ble presidenten intervjuet i hestesport.no, «Vi settes på prøve», 26. mars.  
 
Forbundsstyret ba generalsekretær overbringe hilsen til alle i administrasjonen og takke for den gode 
jobben man nå gjør i en utrolig vanskelig og krevende situasjon. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok generalsekretærens orientering om korona-situasjonen til orientering. 
 
 
 


